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Servitutsändamål utrymme?
Jag stöter ibland på servitut med ändamål utrymme. Finns det 
något mer intetsägande än servitutsändamålet utrymme? Vilket 
servitut tar inte ett utrymme i anspråk? Möjligen kan det diskuteras 
huruvida ett negativt servitut tar något utrymme i direkt anspråk, 
men ändå inte. Positiva servitut, som är det allra vanligaste for-
men, tar hur som helst alltid ett utrymme i anspråk. Det är ändamål 
som exempelvis vägar, brunnar, ledningar, avlopp mm. Utrymme 
är inget självständigt ändamål!

Av: Fredrik Warnquist, Universitetsadjunkt Fastighetsvetenskap LTH

Andra servitutsändamål i samma kaliber som 
utrymme är exempelvis tillträde, område och be-
trädelse. Naturligtvis är ändamålet utrymme på en 
marksamfällighet lika intetsägande.

Det senaste utrymmesservitutet jag stötte på 
var från en överklagad fastighetsbestämning (bild 
1). Gränsen bestämdes i huslivet på två byggna-
der. För underhåll och reparationer av husväggar-
na uppläts ett två meter brett område. Är det då 
inte underhåll som är själva ändamålet med servi-
tutet, ja naturligtvis. (Notera att servitutsändamålet 
byggnad inte heller är bra i detta fall då servitutet 
inte omfattar någon byggnad.)  

Ett annat utrymmesservitut jag nyligen stötte 
på berörde ett vindkraftverk (bild 2) där det av-
styckats en kvadrat för fundamentet och bildats 
ett servitut för rotorbladen. Är det då inte vind-
kraft som är själva ändamålet med servitutet, ja 
naturligtvis.

-
bud om att använda servitutsändamålet utrymme. 
Det är de servitut som registreras för att visa att en 
gemensamhetsanläggning belastar en fastighet 
som inte är delägare i gemensamhetsanläggning-
en. Det är alltså bara för dessa servitut som ända-
målet utrymme ska användas för, inget annat. Väl 
värt att notera är att servitutsändamålet utrymme 

alltså inte ens för det godkända gemensamhets-
anläggningsfallet.

Har jag fel?
För den som vill läsa mer om underhållsservitut 
kan läsa Erik Antonssons examensarbete ”Un-
derhållsservitut”. För den som vill läsa mer om 
fastighetsbildning för vindkraftsändamål kan läsa 
Gustav Genbergs examensarbete ”Fastighets-
bildning för vindkraftsändamål”. De båda utmärkta 

lantm.lth.se/utbildning/examensarbete/examens-
arbetesrapporter.

Två servitut för underhåll av husvägg i fastighetsgräns.

Cirkelformat servitut för vindkraftverkets rotorblad.


